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BAB IV

ANALISIS DATA

A. Analisis Pengelolaan Pariwisata dalam Meningkatkan PAD Kabupaten

Lampung Barat

Dunia pariwisata di Indonesia memang sudah tidak diragukan lagi.

Berdasarkan undang-undang No. 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan,

kemampuan pemerintah dalam mengelola daerah yang memiliki potensi sebagai

tempat tujuan wisata yang cukup bagus, letak geografis Indonesia yang berada

diantara dua benua dan dua samudra maka Indonesia memiliki letak yang strategis

bagi wisatawan asing, sehingga aset wisata yang dimiliki dapat mudah menarik

wisatawan, selain itu iklim Indonesia juga berdampak positif bagi keindahan

alam, iklim tropis sangat mendukung untuk tumbuh kembangnya flora dan fauna

di Indonesia.

Melihat dari keindahan alam, serta keragaman budaya yang dimiliki oleh

Indonesia maka sangat menguntungkan apabila hal-hal tersebut dikelola serta

dikembangkan, semua itu bertujuan untuk memperkenalkan kebudayaan

Indonesia pada dunia. Pengelolaan pariwisata adalah suatu pengendalian atau

menyelenggarakan berbagai sumber daya pariwisata secara berhasil guna untuk

mencapai sasaran yang diinginkan. Agar pengelolaan yang dilakukan dapat

berhasil dan mencapai tujuan yang diinginkan maka yang mengelola harus

mempertimbangkan semua aspek mulai dari perencanaan, prinsip-prinsip, dan

teknik apa saja yang akan dilaksanakan dalam pengelolaan pariwisata. Dalam

pengelolaan sebuah pariwisata tentu juga membutuhkan suatu perencanaan yang
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matang agar pariwisata yang dikelola dapat memberikan dampak positif baik bagi

daerahnya maupun bagi masyarakatnya. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan

tersebut adalah:

1. Teknik pengembangan pariwisata

Pengembangan suatu pariwisata memerlukan teknik perencanaan yang

baik dan tepat. Teknik pengembangan itu harus menggabungkan beberapa

aspek penunjang kesuksesan pariwisata. Aspek tersebut adalah aspek

aksesibilitas, karakteristik infrastruktur pariwisata, tingkat interaksi sosial,

keterkaitan/kompatibilitas dengan sektor lain, daya tahan akan dampak

pariwisata, tingkat resistensi komunitas lokal, dan lain-lain. Beberapa teknik

pengembangan pariwisata adalah sebagai berikut:

a. Carrying Capacity

b. Recreational Carrying Capacity

c. Recreational Opportunity Spectrum

d. Limit of Acceptable Change

e. Visitor Impac Management Model

f. Visitor Experience and Resource Protection Model

g. Visitor Activity Management Program

h. Tourism Opportunity Spectrum

Berdasarkan hasil penelitian bahwa teknik yang digunakan Kabupaten

Lampung Barat dalam pengembangan pariwisatanya adalah menggunakan

teknik Carrying Capacity. Carrying Capacity adalah teknik pengembangan

destinasi wisata dengan melihat daya dukung kawasan wisata.
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Kabupaten Lampung Barat mengembangkan pariwisatanya dengan melihat

daya dukung yang dimiliki oleh setiap kawasan wisatanya seperti melihat apa

saja hal-hal yang bisa menunjang kegiatan wisata para calon wisatawannya

dengan mempertimbangkan agar kegiatan wisata yang akan dilakukan calon

wisatawannya dapat dinikmati oleh semua kalangan, wanita atau laki-laki,

semua usia, semua agama, dan selanjutnya para wisatawan dapat benar-benar

menikmati kegiatan wisatanya. Hal ini sesuai dengan konsep pembangunan

wisata daerah dengan konsep pendekatan kesesuaian produk pasar yaitu

mengembangkan kepariwisataannya yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan

mempertimbangkan kemampuan sumber daya yang ada. Tentunya dalam

mengembangkan wisatanya Kabupaten Lampung Barat juga memperhatikan

dampak yang ditimbulkan pada lingkungan serta kondisi ekonomi masyarakat

setempat dengan memikirkan bagaimana wisata yang akan dikembangkan

juga akan memberikan kontribusi bagi perekonomian masyarakat setempat.

Namun pengembangan wista pada Kabupaten Lampung Barat bisa dikatakan

sangat lambat hal ini dikarenakan untuk mengembangkan suatu tempat wisata

tentu membutuhkan banyak biaya terlebih lagi pihak swasta belum melirik

pariwisata yang ada pada kabupaten Lampung Barat ini.

2. Perencanaan dalam pengelolaan pariwisata

Perencanaan berarti memperhitungkan segala sesuatu untuk memenuhi

kebutuhan di masa yang akan datang. Perencanaan dalam pengelolaan

pariwisata tujuannya memenuhi kesejahteraan masyarakat di masa yang akan

datang. oleh karenanya kecendrungan-kecendrungan pertumbuhan penduduk,
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persediaan lahan cadangan, pertumbuhan fasilitas, dan kemajuan teknologi

dengan penerapannya harus dimasukkan dalam suatu perencanaan.

Dalam perencanaan pengelolaan pariwisata harus mempertimbangkan

segala sesuatu yang dapat mendukung kegiatan wisata para calon wisatawan.

Pertimbangan-pertimbangan tersebut diantaranya adalah:

a. Manajemen yang akan mengelola pariwisata.

Dalam pengelolaan pariwisata tentu membutuhkan pengelola yang

memiliki keahlian dan pengalaman dalam bidang pariwisata agar dapat

memberikan pengaruh yang baik baik industri pariwisata.

Manajemen yang dilakukan oleh Kabupaten Lampung Barat dalam

dalam mengembangkan Pariwisatanya adalah dengan perekrutan tenaga

kerja profesional di bidang pariwisata di lingkungan pemerintah daerah,

Kabupaten Lampung Barat tidak ingin sembarangan orang yang mengelola

pariwisata, tentunya harus bertanggung jawab dan kompeten dalam

bidangnya. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Lampung Barat melakukan

melakukan restrukturisasi organisasi agar manajemen semakin baik dari

waktu ke waktu.

b. Sarana-Prasana dan Fasilitas.

Dalam pariwisata hal yang harus diperhatikan adalah sarana-prasarana

dan fasilitas apa yang akan diberikan pada calon wisatawan agar

mendukung kegiatan wisata para calon wisatawan.
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Pemerintah Kabupaten Lampung Barat juga sangat memperhatikan

perencanaan pengembangan sarana-prasarana dan fasilitas penunjang wisata

para calon wisatawannya dengan cara:

1. Membangun fasilitas-fasilitas khusus pariwisata dan prasarana umum

untuk mendukung pengembangan rintisan kawasan pariwisata dengan

penyediaan fasilitas air bersih, listrik, drainase, saluran air kotor,

telekomunikasi.

2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana umum, prasarana

transportasi dan fasilitas pariwisata guna mendorong pertumbuhan daya

saing wilayah pengembangan pariwisata yang tujuannya agar dapat

memenuhi kebutuhan para wisatawan dan memberikan kenyamanan saat

wisata.

Sarana dan prasarana yang telah disiapkan pada tempat-tempat wisata

yang telah dkelola oleh Pemerintah sayangnya perawatannya kurang baik

sehingga ada beberapa sarana dan prasarana yang tidak berfungsi sebgai

mana mestinya.

c. Perencanaan daya tarik wisata

Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan,

keindahan dan nilai yang berupa keaneka ragaman kekayaan alam, budaya,

hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan

wisatawan.

Suatu destinasi wisata tentunya harus memiliki daya tarik untuk

menarik minat wisatawan dan mendorong seta memperbesar arus
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kunjungan. Kabupaten Lampung Barat dalam merencanakan daya tarik

wisata dengan menumbuhkembangkan daya tarik wisata baru yang potensial

dan diminati oleh wisatawan dengan mengadakan pergelaran seni daerah

dan mengembangkan produk pariwisata yang berbasis kearifan lokal atau

budaya daerah setempat.

Dalam hal perencanaan dalam pengelolaan pariwisata Kabupaten

Lampung Barat telah melakukan perencanaan dengan baik, hal ini dapat dilihat

dari pemaparan diatas bahwa Pemerintah Kabupaten Lampung Barat telah

memikirkan dengan matang bagaimana suatu pariwisata akan dikembangkan

dan dikelola agar perkembangan pariwisata dapat berkembang dengan

berkelanjutan dan dapat memberikan pengaruh terhadap perekonomian

masyarakat sekitar daerah wisata.

3. Etika Perencanaan

Perencanaan pengemangan suatu kawasan wisata memerlukan tahapan-

tahapan sebagai berikut:

a. Marketing research

Dalam perencanaan pariwisata perlu dilakukan marketing reseach atau

riset terhadap prospek pasar dari obyek wisata yang direncanakan, sehingga

akan dapat diketahui bentuk wisata apa yang sebenarnya menjadi keinginan

konsumen atau keinginan pasar.

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat selaku pengelola pariwisata juga

melakukan marketing research. Tujuan dari marketing reseach yang

dilakukan adalah untuk menlihat jenis wisata apa yang sedang diminati oleh
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para wisatawan dengan melihat pariwisata-pariwisata yang sedang ramai

dikunjungi oleh masyarkat dan bagimana masyarakat dapat puas dalam

kegiatan pariwisata yang dilakukannya.

b. Situational Analysis

Dalam perencanaan pariwisata, harus didasarkan pada penelitian atau

kajian atau analisis atas faktor geografinya, tidak hanya berdasarkan pada

faktor administrasinya saja. Selain faktor geografisnya, analisis juga perlu

dilakukan terhadap faktor lingkungan sosial seperti faktor demografi

maupun faktor ekonomi serta faktor ekologi.

Kabupaten Lampung Barat dalam mengembangkan pariwisatanya

selain menganalisis faktor apa saja yang dapat mendukung pengembangan

pariwisatanya agar menarik minat calon wisatanya Pemerintah Kabupaten

Lampung Barat juga tetap memperhatikan beberapa faktor, misalnya faktor

lingkungan, keseimbangan ekosistem, kondisi ekonomi masyarakat

setempat, adat, budaya dan kebiasaan masyarakat setempat. Tujuan dari

analisis ini agar kegiatan pariwisata tidak mengganggu kehidupan

masyarakat sekitar lokasi pariwisata, tidak melanggar norma adat dan

kebiasaan, serta bagaimana suatu kegiatan wisata tersebut dapat

memberikan dampak yang positif bagi kehidupan dan perekonomian

masyarakat setempat.

c. Marketing target

Pemasaran merupakan proses manajemen yang digunakan oleh

organisasi pariwisata untuk mengidentifikasikan target wisatawan atau
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wisatawan yang mereka pilih baik yang aktual maupun yang potensial dan

untuk mengetahui keinginan, kebutuhan, motivasi, kesenangan mereka.

Target pemasaran pariwisata Kabupaten Lampung Barat adalah dapat

menyediakan lokasi pariwisata yang dapat memberikan kepuasan terhadap

para wisatawan yang datang, menyediakan kebutuhan wisatawan selama

berwisata ke Lampung Barat sehingga para wisatawan yang telah datang

termotivasi untuk datang berwisata kembali pada lain waktu.

d. Tourism Promotion

Dalam pemasaran sering digunakan promosi atau publikasi dengan

tujuan agar keberadaan suatu obyek wisata dapat diketahui oleh wisatawan

atau calon wisatawan. Promosi dapat dilakukan secara langsung atau tidak

langsung.

Strategi Promosi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung

Barat adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan promosi wisata dan produk-produk wisata berbasis

tema tertentu.

2. Meningkatkan akselerasi pergerakan wisatawan diseluruh destinasi

wisata.

3. Meningkatkan pemasaran dan promosi untuk mendukung penciptaan

destinasi wisata yang diprioritaskan.

4. Meningkatkan intensifikasi pemasaran wisata konvensi, insentif dan

pameran yang diselenggarakan oleh faktor lain
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Dalam hal ini program kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah

Kabupaten Lampung Barat adalah, penyebaran iklan secara masif terkait

promosi investasi dan penanaman modal pariwisata Lampung Barat di

media massa dan media elektronik lokal maupun nasional dan mengadakan

program program tengah tahunan pergelaran wisata daerah yang tujuannya

untuk mempromosikan wisata Kabupaten Lampung Barat. Namun sampai

saat ini belum banyak wisatawan asing yang berminat untuk berwisata ke

Lampung Barat maka dalama hal ini pemerintah selaku pengelola pariwisata

perlu lebih mengoptimalkan upayanya dalam mempromosikan

pariwisatanya.

e. Pemberdayaan masyarakat setempat.

Kunjungan wisatawan ke suatu daerah seharusnya memberikan manfaat

yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Dengan demikian pariwisata akan dapat mampu memberikan andil yang

besar dalam penghapusan kemiskinan di berbagai daerah yang miskin

potensi ekonomi lain selain potensi potensi alam dan budaya bagi

kepentingan pariwisata. Dengan demikian maka partisipasi warga setempat

melalui strategi pemberdayaan masyarakat mutlak diperlukan.

Dari penjelasan diatas pariwisata Kabupaten Lampung Barat juga

melakukan pemberdayaan masyarakat setempat dengan cara:

1. Mengembangkan keterampilan mengelola produk wisata serta layanan

usaha ekonomi masyarakat di bidang pariwisata

2. Mengembangkan model partisipasi masyarakat dalam kepariwisataan
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3. Meningkatkan pemahaman, dukungan dan partisipasi masyarakat dalam

mewujudkan lingkungan pariwisata yang baik.

Dari pemaparan diatas Kabupaten Lampung Barat dalam pengelolaan

pariwisatanya telah melakukan etika perencanaan sesuai dengan tahapan-

tahapan yang baik agar  pelaksanaan pengelolaan pariwisata kedepannya

dapat dilakukan dan diterapkan dengan baik agar tercapainya tujuan yang

diinginkan. Namun dalam hal pemberdayaan masyarakat setempat upaya

yang dilakukan masih kurang optimal sehingga belum terlihat adanya

partisipasi masyarakat dalam kegiatan kepariwisataan yang dapat

meningkatkan perekonomian masyarakat setempat.

4. Prinsip-prinsip dasar pengelolaan pariwisata

Menurut Cox (1985, dalam Dowling dan Fannel, 2003:2) pengelolaan

pariwisata harus memperhatikan prinsip-prinsip berikut:

a. Pembangunan dan pengembangan pariwisata haruslah didasarkan pada

kearifan lokal dan special lokal sense yang merefleksikan keunikan

peninggalan budaya dan keunikan lingkungan.

Dari data yang berhasil didapatkan dari Kabupaten Lampung Barat,

pengelolaan pariwisata Kabupaten Lampung Barat  juga mendasarkan

pembangunan dan pengembangan pariwisata berdasarkan pada kearifan

lokal dan kekhasan daerahnya dengan mengoptimalkan daya tarik wisata

yang paling diminati oleh wisatawan yang berbasis kearifan lokal, jika

dilihat dari sejarah Kabupaten Lampung Barat yang diberi julukan Skala

Brak maka dapat kita lihat bahwa Kabupaten Lampung Barat memiliki
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peradaban sebelumnya sehingga peninggalan-peninggalan sejarah dari masa

lampau sangat banyak. Hal ini lah yang dijadikan Lampung Barat sebagai

potensi pariwisata yang dikembangkan dalam pembangunan dan

pengembangan pariwisatanya.

b. Preservasi, proteksi, dan peningkatan kualitas sumber daya yang menjadi

basis pengembangan kawasan wisata.

Dalam setiap destinasi wisata yang akan dikembangkan oleh

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat hal yang mereka sangat perhatikan

adalah keadaan sumber dayanya, maka dalam hal ini pemerintah selalu

memperhatikan, menjaga sumber daya yang ada dan meningkatkan

kualitasnya dari keadaan sebelumnya agar suatu kawasan wisata dapat

memberikan nilai lebih bagi pariwisata Lampung Barat namun tetap

memperhatikan keseimbangan ekosistem yang ada pada kawasan wisata

yang dikembangkan.

c. Mengembangkan atraksi wisata tambahan yang mengakar pada khasanah

budaya lokal.

Kabuapten Lampung Barat juga melakukan hal yang sama,

Kabuapaten Lampung Barat mengembangkan atraksi pariwisata dan budaya

dalam meningkatkan daya saing produk, melakukan pengelolaan pariwisata

dengan mengembangkan diversifikasi atau keragaman daya tarik wisata

dengan jalan menambah dan mengembangkan produk-produk pariwisata

yang berbasis kearifan lokal budaya daerah setempat, memperkuat keunikan
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daya tarik wisata yang tidak dimiliki oleh obyek wisata lain juga melakukan

kegiatan-kegiatan yang mengangkat setiap kawasan wisata.

d. Pelayanan kepada wisatawan yang berbasis keunikan budaya dan

lingkungan lokal.

Pada Kabupaten Lampung Barat, pemerintah selaku pengelola

pariwisata selalu menonjolkan ciri khas daerah setempat pada tiap destinasi

wisata dengan mengembangkan atraksi pariwisata dan budaya,

pembentukan pasar induk pariwisata berbasis kearifan lokal, dan

penggunaan produk yang memiliki keunikan dan kekhasan lokal yang

menjadi ciri dari Kabupaten Lampung Barat.

e. Memberikan dukungan dan legitimasi pada pembangunan dan

pengembangan pariwisata jika memberikan manfaat positif.

Pada Kabupaten Lampung Barat, Pemerintah selalu mendukung segala

bentuk usaha dalam mengembangkan setiap destinasi wisata yang dimiliki.

Dukungan tersebut diberikan dengan mengupayakan permodalan atau

pendanaan pengembangan pariwisata. Pemerintah menumbuhkembangkan

permodalan pariwisata baik dari dalam maupun luar negri dalam industri

pariwisata. Dukungan yang diberikan oleh pemerintah digunakan untuk

mengembangkan fasilitas, sarana prasarana, dan sistem transportasi pada

kawasan wisata.Namun dalam hal pengupayaan permodalan sampai saat ini

baru modal dari pemerintah daerah saja yang didapatkan untuk

pengembangan pariwisata akan tetapi permodalan dari sektor swasta belum

didapatkan.
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Pariwisata pada Kabupaten Lampung Barat juga telah menggunakan

prinsip-prinsip dasar dalam pegelolaan pariwisata dengan mempertimbangkan

seni budaya, alam, juga lingkungan sosial agar wisatawan yang datang dapat

menikmati kegiatan wisatanya. Tujuan lain yang diharapkan oleh Pemerintah

Kabupaten Lampung Barat adalah agar pariwisatanya dapat berkembang dan

diminati oleh calon wisatawan baik asing maupun wisatawan lokal.

5. Metode Pengelolaan Pariwisata.

Untuk menyinergikan pengelolaan pariwisata yang memenuhi prinsip-

prinsip pengelolaan pariwisata diperlukan suatu metode pengelolaan yang

menjamin keterlibatan semua aspek dan komponen pariwisata. Metode

pengelolaan pariwisata mencakup beberapa hal berikut:

a. Pengeonsultasian dengan semua pemangku kepentingan

b. Pengidentifikasian isu

c. Penyusunan kebijakan

d. Pembentukan dan pendanaan agen dengan tugas khusus

e. Penyediaan fasilitas dan oprasi

f. Penyediaan kebijakan fiskal, regulasi, dan lingkungan sosial yang kondusif

g. Penyelesaian konflik kepentingan dalam masyarakat

Berdasarkan data yang diperoleh, Kabupaten Lampung Barat dalam metode

pengelolaan pariwisatanya melakukan hal-hal berikut:

a. Pengonsultasian dengan semua pemangku kepentingan dengan membangun

sinergisitas dan mengembangkan pola kerjasama antar pemangku

kepentingan dengan jalam melakukan program kerja bersama.
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b. Mengintegrasikan pembangunan kawasan pariwisata daerah dengan arahan

tata ruang dan pembangunan infrastruktur daerah dalam mewujudkan

lingkungan yang nyaman bagi masyarakat maupun bagi wisatawan.

c. Penyusunan kebijakan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Lampung

Barat dalam pengelolaan pariwisatanya terlihat dengan jelas dalam

Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPDA). Fungsi

RIPPDA ini adalah sebagai:

1. Pedoman pembangunan pariwisata

2. Pedoman bagi pengelolaan kawasan wisata yang potensial

3. Pedoman pembinaan dalam pembangunan kawasan pariwisata, daya

tarik wisata, sarana dan prasarana pariwisata, sumber daya manusia

(SDM) kepariwisataan, serta investasi pembangunan di bidang

kepariwisataan

4. Landasan bagi pengawasan dan pengendalian pembangunan pariwisata,

obyek dan daya tarik wisata.

d. Penyediaan dana khusus dan juga sarana penunjang penelitiaan dan

pengembangan pariwisata Lampung Barat, tugas ini dilakukan dengan

pembentukan sub-unit penelitian, pengembangan dan inovasi

(LitBangNov) pariwisata Lampung Barat pada pengembangan industri

paiwisata, destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, kelembagaan dan

SDM pariwisata.

e. Pemerintah membangun fasilitas-fasilitas khusus pariwisata dan prasarana

umum untuk mendukung pengembangan rintisan kawasan pariwisata; dan
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meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana umum dan fasilitas

pariwisata guna mendorong pertumbuhan daya saingwilayah

pengembangan pariwisata. Strategi yang digunakan adalah:

1. Meningkatkan pemberian dana bantuan untuk pembangunan fasilitas

pariwisata.

2. Membangun infrastruktur dasar bagi pengembangan kawasan destinasi

wisata baru dan /atau rintisan.

3. Mengembangkan dan menerapkan skema kemitraan antara pemerintah

daerah dan swasta (publik private partnership).

4. Membangun kemandirian pengelola pariwisata daerah.

Dari keempat hal diatas tujuannya adalah agar tercapainya keberhasilan

pembangunan pariwisata dalam jangka yang panjang.

Dari pemaparan diatas pengelolaan pariwisata pada Kabupaten

Lampung Barat telah menggunakan metode yang sesuai dan baik, namun

yang perlu diperhatikan adalah mempertimbangkan  dan mengeidentifikasi

isu-isu pariwisata yang kemungkinan akan muncul misalnya ketimpangan

dalam penyebaran pendapatan antar wilayah, pembangunan infrastruktur,

akomodasi dan atraksi dan lain-lainnya. Tujuan dari penggunaan metode

yang baik adalah agar kegiatan pariwisata Kabupaten Lampung Barat yang

ada dapat berjalan dengan baik dan tersusun dan memberikan kontribusi

bagi semua kalangan baik bagi wisatawan maupun masyarakat setempat

serta para pemangku kepentingan lainnya.



125

f. Pengelolaan sumber daya pariwisata

Untuk mencapai tujuan pariwisata yang berkelanjutan baik secara

ekonomi, sosial-budaya dan lingkungan, maka pengelola wajib melakukan

manajemen sumber daya yang efektif. Manajemen sumber daya yang

ditujukan untuk menjamin perlindungan terhadap ekosistem dan degradasi

kualitas  lingkungan.

Dari data yang diperoleh manajemen sumber daya pariwisata

Kabupaten Lampung Barat dalam manajemen usaha pariwisatanya

mengacu kepada prinsip-prinsip pembangunan kepariwisataan yang

berwawasan lingkungan. Hal ini bertujuan agar sumber daya tidak

terganggu keseimbangan dan pelestariannya. Strategi yang digunakan

adalah:

1. Mengadakan program penyadaran masyarakat tentang pengelolaan

lingkungan di daerah-daerah pariwisata.

2. Mengembangkan manajemen pariwisata berbasis eco-green tourism.

3. Mendorong tumbuhnya industri yang ramah lingkungan di koridor-

koridor pariwisata daerah.

Dari pemaparan tentang pengelolaan sumber daya pada pariwisata

Kabupaten Lampung Barat diatas dapat dilihat bahwa Pemerintah telah

melakukan pengelolaan sumber daya pariwisata dengan baik. Pemerintah

mengembangkan pariwisatanya namun tetap memperhatikan faktor lingkungan

dan menjaga kelangsungan hidup sumber daya pariwisata dengan baik.
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Dalam hal pengelolaan pariwisata pemerintah Kabupaten Lampung Barat

telah mengelola pariwisatanya dengan baik namun masih ada beberapa hal

yang belum mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah dalam bidang

pengelolaan pariwisatanya, hal ini dikarenakan pengembangan pariwisata

Kabupaten Lampung Barat masih dalam tahap awal permulaan. Saat ini baru 3

destinasi wisata yang dikelola secara keseluruhan oleh pemerintah Kabupaten

Lampung Barat dan telah dipungut retribusinya oleh pemerintah namun tempat

wisata yang lainnya yang lainnya masih dikelola secara swadaya masyarakat

setempat, kendala dalam pengelolaan ini adalah karena dana pengelolaan yang

dibutuhkan masih kurang dan juga pengembangan pariwisata Kabupaten

Lampung Barat masih dilakukan secara bertahap.

Dalam hal pengelolaan pemerintah mengelola tempat wisata unggulan

yang telah yang saat ini dikelola dengan cara menugaskan petugas keamanan,

petugas kebersihan dan juga petugas penjaga pintu masuk tempat wisata untuk

mendukung kegiatan wisata para wisatawan. Pemerintah juga menyediakan

sarana penunjang pariwisata seperti toilet umum, tempat kuliner dan juga

fasilitas bermain anak. Wisata bukan hanya semata wisata alam tetapi juga

wisata budaya dalam hal wisata budaya pemerintah melakukan pembinaan

pada masyarakat untuk tetap melestarikan budaya yang telah menjadi ciri khas

Kabupaten Lampung Barat dengan cara memperkuat kebudayaan dan

memperkenalkan kembali budaya kepada generasi muda agar kebudayaan tidak

punah. Usaha lain yang dilakukan oleh pemerintah yaitu memperkenalkan
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pariwisata kabupaten lampung barat kepada masyarakat luas melalui promosi-

promosi baik melalui media cetak, elektronik maupun media sosial.

Apabila pariwisata yang dimiliki oleh suatu daerah dapat dikelola dengan

baik, maka kegiatan pariwisata dapat mendatangkan pendapatan daerah dan

terciptanya kesempatan kerja, serta adanya kemungkinan bagi masyarakat di

daerah tujuan wisata untuk meningkatkan pendapatan dan standar hidup dan

meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Dampak positif yang lain adalah

perkembangan atau kemajuan kebudayaan, terutama pada  unsur budaya

teknologi dan sistem pengetahuan

Tabel 4.1
Realisasi PAD Kabupaten Lampung Barat tahun 2011-2015

TAHUN REALISASI

2011 Rp. 21.562.317.426,07

2012 Rp. 25.278.217.607,12

2013 Rp. 33.829.813.862,32

2014 Rp. 40.800.358.949,56

2015 Rp. 46.434.649.521,12

Sumber: Data Diolah Dinas PPKAD Kabupaten Lampung Barat

Berdasarkan tabel 4.1 diketahui bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah

Kabupaten Lampung Barat dari tahun 2011-2015 mengalami kenaikan pada

setiap tahunnya. Pada tahun 2012 pendapatan mengalami kenaikan sebesar

17,23% yaitu Rp.3.715.900.181,05 dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2013

pendapatan mengalami kenaikan sebesar 33,83% yaitu Rp. 8.551.596.255,02

dari tahun 2012. Pada tahun 2014 pendapatan mengalami kenaikan sebesar

20,60% yaitu Rp. 6.970.545.087,24 dari tahun 2013. Pada tahun 2015

pendapatan juga mengalami kenaikan sebesar 13,81% yaitu Rp.

5.634.290.571,56 dari tahun 2014.
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Tabel 4.2
Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Barat tahun 2011-2015
TAHUN REALISASI

2011 Rp. 8.572.696.238,00

2012 Rp. 9.129.023.254,00

2013 Rp. 7.752.960.452,00

2014 Rp. 1.779.453.563,00

2015 Rp. 1.915.353.280,00

Sumber: Data Diolah Dinas PPKAD Kabupaten Lampung Barat

Berdasarkan tabel 4.2 realisasi retribusi daerah Kabupaten Lampung Barat

dari tahun 2011-2015 mengalami fluktuasi yang sangat signifikan. Retribusi

daerah pada tahun 2011 yakni Rp. 8.572.696.238,00 atau sebesar 39,75% dari

total PAD. Pada tahun 2012 realisasi retribusi daerah mengalami kenaikan

sebesar Rp. 556.327.016,00 menjadi Rp. 9.129.023.254,00 atau sebesar

36,11% dari total pendapatan daerah. Pada tahun 2013 realisasi retribusi daerah

mengalami penurunansebesar Rp. 1.376.062.802,00 sehingga retribusi

daerahsebesar 22.91% dari total pendapatan daerah. Pada tahun 2014 realisasi

retribusi daerah mengalami penurunan sebesar Rp. 5.973.506.889,00 sehingga

retribusi daerah hanya sebesar 4.36% dari total pendapatan daerah. Pada tahun

2015 realisasi retribusi daerah mengalami kenaikan hanya sebesar

Rp.135.899.717,00 sehingga retribusi daerah hanya sebesar 4.12% dari total

pendapatan daerah.
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Tabel 4.3
Realisasi retribusi tempat wisata dan olahraga Kabupaten Lampung Barat

tahun 2011-2015
TAHUN REALISASI

2011 Rp. 2.345.000,00

2012 Rp. 2.600.000,00

2013 Rp. 5.294.500,00

2014 Rp. 11.566.000,00

2015 Rp. 2.600.000,00

Sumber: Data Diolah Dinas PPKAD Kabupaten Lampung Barat

Berdasarkan tabel 4.3 realisasi retribusi tempat wisata dan olahraga pada

tahun 2011-2015 mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2011 realisasi

retribusi sebesar Rp. 2.345.000,00 atau sebesar 0.03% dari total realisasi retribusi

daerah. Pada tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar Rp. 255.000,00 dari tahun

sebelumnya sehingga realisasi retribusi hanya sebesar 0.03% dari total realisasi

retribusi daerah. Pada tahun 2013 realisasi retribusi mengalami kenaikan sebesar

Rp.2.694.500,00 dari tahun sebelumnya, sehingga realisasi retribusi hanya sebesar

0.07% dari total retribusi daerah. Pada tahun 2014  retribusi mengalami kenaikan

yang cukup besar, yaitu sebesar Rp. 6.271.500,00 dari tahun sebelumnya,

sehingga realisasi retribusi sebesar 0.65% dari total retribusi daerah. Namun pada

tahun 2015 retribusi mengalami penurunan yang cukup besar yaitu sebesar

Rp.8.966.000,00 sehingga retribusi hanya sebesar 0.13% dari total retribusi

daerah.

PERDA Kabupaten Lampung Barat No. 4 Tahun 2012 pasal 2 tentang

retribusi jasa usaha menyatakan bahwa salah satu jenis retribusi jasa usaha adalah

retribusi tempat rekreasi dan olahraga yaitu retribusi dari pelayanan tempat
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rekreasi, pariwisata, dan olah raga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola

oleh pemerintah. Pariwisata pada Kabupaten Lampung Barat juga memberikan

kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Barat hal ini

dapat dilihat dari tabel PAD dari sektor pariwisata pada tahun 2011-2015.

Tabel 4.4
Jumlah kenaikan dan penurunan pendapatantempat wisata

TAHUN JUMLAH PENDAPATAN KENAIKAN/ PENURUNAN

2011 Rp. 1.145.000,00 ---

2012 Rp. 1.235.000,00 Rp. 90.000,00

2013 Rp. 3.664.000,00 Rp. 2.429.000,00

2014 Rp. 9.066.000,00 Rp. 5.402.000,00

2015 Rp. 1.100.000,00 Rp. (7.996.000,00)

Berdasarkan tabel 4.4 pendapatan pada tahun 2011 yaitu sebesar Rp.

1.145.000,00 atau hanya sebesar 0.005% dari total pendapatan daerah. Pada tahun

2012 pendapatan mengalami kenaikan hanya sebesar Rp. 90.000,00 menjadi

Rp.1.235.000,00 sehingga jumlah pendapatan hanya sebesar 0.005% dari total

pendapatan daerah. Pada tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar Rp.

2.429.000,00 dari tahun  sebelumnya dan menjadi Rp. 3.664.000,00 sehingga

jumlah pendapatan hanya sebesar 0.010% dari total pendapatan. Pada tahun 2014

Pendapatan mengalami kenaikan  sebesar Rp.5.402.000.000,00 menjadi

Rp.9.066.000,00 sehingga pendapatan hanya sebesar 0.022% dari total

pendapatan daerah. Namun pada tahun 2015 pendapatan dari pariwisata menurun

sebesar Rp.7.966.000,00 sehingga pendapatan pada tahun 2015 menjadi Rp.

1.100.000,00 atau hanya sebesar 0.002% dari total pendapatan daerah.
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Jadi dapat dikatakan bahwa penerapan pembayaran retribusi jasa usaha dari

retribusi tempat rekreasi dan olahraga dalam hal ini dari sektor pariwisata di

Kabupaten Lampung Barat terkait dengan PERDA Kabupaten Lampung Barat

No. 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha sudah terlaksana. Namun dinilai

masih kurang efektif dan maksimal karena dilihat dari tabel PAD Kabupaten

Lampung Barat dari sektor pariwisata tersebut menunjukkan bahwa PAD dari

sektor pariwisata jumlahnya masih sangat kecil. Hal ini disebabkan karena jumlah

wisatawan yang datang untuk berwisata di Kabupaten Lampung Barat masih

sedikit, kurangnya minat wisatawan untuk datang ke Kabupaten Lampung Barat

disebabkan oleh wisata pada Kabupaten Lampung Barat masih belum dikenal

secara luas dan pengembangannya belum terlaksana secara optimal sehingga

minat wisatawan jadi berkurang.

B. Analisis Pengelolaan Pariwisata dalam Meningkatkan PAD Kabupaten

Lampung Barat dalam Perspektif Ekonomi Islam

Dalam perspektif Ekonomi Islam, pariwisata merupakan suatu permintaan

wisata yang didasarkan pada gaya hidup wisatawan muslim selama liburan. Selain

itu pariwisata syariah merupakan pariwisata yang fleksibel, rasional, sederhana,

dan seimbang. Pariwisata ini bertujuan agar wisatawan termotifasi untuk

mendapatkan kebahagian dan berkat dari Allah SWT. Maksudnya Islam tidak

melarang manusia untuk berwisata atau berlibur tetapi tidak dengan hiburan-

hiburan yang dilarang oleh syariat islam.
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Dalam islam pariwisata diperbolehkan atau tidak dapat dilihat dari niat dan

tujuannya. Jika niat dan tujuannya baik maka itu tidak dilarang olehsyariat Islam.

Tujuan untuk pengembangan produksi dan pemasukan negara, terkait dengan

kebebasan pemutaran harta, keadilan dalam perputaran harta dan tujuan utamanya

adalah kebahagiaan dunia akhirat.

Tujuan diciptakannya manusia dimuka bumi ini adalah semata-mata untuk

menciptakan kemakmuran di muka bumi. Allah menunjuk manusia sebagai

pemimpin (khalifah) atas diri-Nya. Pada hakikatnya, tugas manusia dimuka bumi

ada dua yaitu mengabdi (ibadah) dan merawat kemakmuran bumi. Demi

suksesnya tugas yang pertama dia harus berbekal IMTAQ dan untuk kesuksesan

tugas yang kedua dia harus berbekal IPTEK. Teknologi pada saat ini

perkembangannya sangat pesat, dapat dilihat dengan makin banyaknya media

cetak danelektronik, diantaranya media sosial, media sosial ini tentu sangat

menguntungkan apabila digunakan dengan bijak dan tepat guna. Begitu pula

dalam hal pariwisata, karena pariwisata tidak hanya dibutuhkan oleh masyarakat

lokal tetapi juga dibutuhkan oleh wisatawan asing maka salah satu cara untuk

memperkenalkan pariwisata pada suatu daerah sangat baik jika menggunakan

peran media sosial.

Terdapat beberapa faktor standar pengukuran pariwisata syaiah dari segi

administrasi dan pengolahannya untuk semua wisatawan yang hal tersebut

dapat menjadi suatu karakteristik tersendiri yaitu:

1. Pelayanan kepada wisatawan harus cocok dengan prinsip muslim secara

keseluruhan.
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2. Pemandu dan staff harus memiliki disiplin dan menghormati prinsip-

prinsip Islam.

3. Mengatur semua kegiatan agar tidak bertentangan dengan prinsip islam.

4. Rumah makan harus mengikuti standar internasional pelayanan halal.

5. Layanan transportasi harus memiliki keamanan sistem proteksi.

6. Ada tempat-tempat yang disediakan untuk semua wisatawan muslim

melakukan kegiatan keagamaan.

7. Tempat wisata tidak bertentangan dengan prinsip Islam.

Mengingat bahwa sebagian besar masyarakat Lampung Barat adalah

penganut agama Islam maka pemerintah tentu menyesuaikan kegiatan

pariwisatanya sesuai dengan syariat agama Islam mulai dari kegitan-kegiatan

pariwisata, makanan yang tentunya harus halal. Pemerintah selaku pengelola

pariwisata mengembangkan sumber daya pariwisata yang ada sehingga dapat

digunakan dan menghindari dari kegiatan-kegiatan yang tidak diinginkan seperti

tindak kriminal dan tindakan-tindakan asusila. Selain dari hal tersebut setiap

tempat wisata dilengkapi dengan musholla sebagai sarana tempat beribadah untuk

wisatawan muslim. Namun dalam hal ini pemerintah belum menyediakan sarana

transportasi khusus untuk menuju ke lokasi wisata, hal ini yang sedang

diupayakan pemerintah sebagai upaya pengembangan pariwisata daerah

Kabupaten Lampung Barat.

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam memasarkan pariwisatanya

juga dengan mengoptimalisasi peran media cetak maupun media elektronik.

Dalam pengembangan pasar wisatawan pemerintah melakukan penyebaran iklan
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secara masif terkait promosi investasi dan penanaman modal pariwisata di media

massa maupun media elektronik. Dalam pemantapan brand image daerah tujuan

wisata pemerintah melakukannya dengan memperkuat peran media media baik

media cetak dan media elektronik untuk mempromosikan obyek-obyek daya tarik

wisata. Dalam pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata pemerintah

mengoptimalisasi peran media sosial dalam mempromosikan event pariwisata dan

obyek daya tarik wisata.

Allah juga telah menciptakan segala sesuatu dimuka bumi ini untuk

digunakan dengan sebaik-baiknya demi kemaslahatan umat. Melihat hal tersebut

maka manusia sebagai mahluk Allah yang paling sempurna dan juga mulia serta

diberikan akal pikiran oleh Allah diberikan tugas kekhalifahan oleh Allah. Karena

itu tugas ini merupakan tugas yang berkelanjutan dan berkesinambungan mulai

dari menata, merawat, memanfaatkan,dan melestarikan sumber daya yang telah

diciptakan oleh Allah yang semata-mata demi mencapai kemaslahatan dan

kesejahteraan seluruh manusia dimuka bumi ini. Karena itu, tugas-tugas harus

dilaksanakan dengan jujur dan penuh tanggung jawab. Allah meminta agar semua

kegiatan manusia dilakukan dengan baik, tidak berlebih-lebihan dan tanpa

menzalimi orang.

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam tugasnya mengelola pariwisata

daerahnya juga menganut prinsip-prinsip tersebut, hal ini dapat dilihat dari:

1. Pembangunan daya tarik wisata. Strategi yang digunakan adalah:

a. menumbuh kembangkan daya tarik wisata baru yang potensial.
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b. mengoptimalkan daya tarik wisata yang paling diminati wisatawan

yang berbasis kearifan lokal.

c. mengoptomalkan kuantitas sarana dan prasaranapariwisata untuk

kenyamanan wisatawan.

d. Memperbesar kapasitas daya tarik wisata dengan mengembangkan

terobosan produk-produk wisata untuk mendorong percepatan

perkembangan wilayah pengembangan pariwisata.

e. Menegmbangkan diversivikasi atau keragaman daya tarik wisata.

2. Peningkatan daya saing produk wisata, strategi yang digunkan adalah:

a. Memantapkan managemen produk.

b. Menegmbangkan atraksi pariwisata dan budaya.

c. Memperbaiki dan mengembangkan kondisi infrastruktur pariwisata.

d. Memperbaiki pengelolaan destinasi wisata.

e. Mendorong penyeragaman usaha pariwisata berbasis lingkungan.

f. Mendorong pertumbuhan usaha skala mikro, kecil dan menengah

berbasis pariwisata.

g. Mendorong penggunaan produk yang memiliki keunikan dan

kekhasasn lokal.

3. Pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan

a. Mengadakan program penyadaran masyarakat tentang pengelolaan

lingkungan di daerah-daerah pariwisata.

b. Mengembangkan manajemen pariwisata berbasis eco-greentourism.
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c. Mendorong tumbuhnya industri yang ramah lingkungan di koridor-

koridor pariwisata daerah.

Pemerintah Lampung Barat khususnya Dinas Pariwisata telah mengelola

pariwisatanya sesuai dengan syariat Islam, hal ini terlihat dari kebijakan dan

strategi pembangunan pariwisata yang dibuat oleh pemerintah yang dibuat dengan

prinsip menata, merawat, memanfaatkan,dan melestarikan sumber daya yang telah

diciptakan oleh Allah dengan terarah dan tersusun dengan baik dengan

mempertimbangkannya dari segala aspek baik untuk alam maupun bagi

masyarakat Kabupaten Lampung Barat sendiri. Pemerintah juga melakukan

penataan, perawatan, pemanfaatan dan juga pelestarian pariwisata secara efektif

dan tepat guna.

Melihat tugas yang dibebankan oleh Allah kepada manusia maka sebagai

pemimpin dimuka bumi manusia harus mengemban amanat  tersebut. Manusia

diberikan tugas untuk memakmurkan bumi dengan cara mengembangkan dan juga

mengelola sumber daya yang telah disediakan. Dalam menjalankan tugasnya tentu

ada beberapa hal yang harus diikuti oleh manusia sebagai rambu-rambu dalam

menjalankan tugas tersebut yang telah ditetapkan oleh Allah SWT sebagaimana

telah dijelaskan dalam Al-Qur’an.

Kabupaten Lampung Barat dalam hal pengelolaan pariwisata telah

menjalankannya sesuai dengan apa yang telah dijelaskan dalam QS Al-Ahzab

(33):72
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Artinya:

“Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan

gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan

mereka khawatir akan menghianatinya, maka dipikullah amanat itu oleh

manusia. Sesungguhnya manusia itu mat zalim dan amat bodoh”

Yang dimaksudkan dalam surat ini adalah tugas kekhalifahan itu tidak lepas

begitu saja tanpa diberikan kewenang-wenangan untuk mengelola bumi dan

seisinya. Ini berarti, untu kelancaran tugas tersebut, Allah telah siapkan sarana dan

prasarana yang lengakap untuk segala profesi.

Pada Kabupaten Lampung Barat dalam pengelolaan pariwisatanya

pemerintah telah menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan mulai dari

fasilitas, sarana dan prasarana juga sarana transportasi namun masih

penggunaannya masih kurang optimal. Maka dari itu langkah yang diambil oleh

pemerintah yaitu dengan membangun fasilitas-fasilitas khusus pariwisata dan

prasarana umum untuk mendukung pengembangan rintisan kawasan wisata dan

meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana umum dan fasilitas pariwisata

guna mendorong pertumbuhan daya saing wilayah pengembangan pariwisata dan

untuk menimbulkan kenyamanan bagi wisatawan.
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Sebagai imbangannya, tugas kekhalifahan bukan tugas gratis tanpa

pertanggung jawaban. Seperti juga yang telah dijelaskan dalam Qur’an Surat Al-

A’Raaf ayat 56:

                  
   

Artinya:

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan dimuka bumi, sesudah Allah

memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan

diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat

dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.”

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa tugas manusia dimuka bumi ini adalah

menjaga kelestarian lingkungan dan keseimbangan ekosistem alam agar tidak

rusak dan menyebabkan kerugian bagi seluruh mahluk Allah SWT di bumi.

Karena itu, tugas ini merupakan tugas yang berkelanjutan dan berkesinambungan,

mulai dari menata, merawat, memanfaatkan, dan melestarikan. Keseluruhan tugas

yang berkelanjutan dan berkesinambungan tersebut diarahkan  untuk

kemaslahatan umat.

Tujuan dari Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPDA)

adalah:
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1. Mengintegrasikan pembangunan kawasan pariwisata daerah dengan arahan

tata ruang dan pembangunan infrastruktur daerah dalam mewujudkan

lingkungan yang nyaman bagi masyarakat dan wisatawan.

2. Menerapkan prinsip-prinsip berwawasan lingkungan dalam perencanaan

produk pariwisata.

3. Memantapkan potensi alam dan budaya masyarakat sebagai identitas

pariwisata daerah.

4. Mengembangkan pemasaran pariwisata yang terpadu, beretika, informatif

dan komunikatif sehingga mampu memperkuat citra daerah sebagai

kabupaten kreatif.

5. Memperkuat sistem industri pariwisata daerah melalui pembangunan

keterkaitan dengan industri kreatif masyarakat.

6. Membangun sistem kelembagaan pemerintah, industri pariwisata, maupun

masyarakat yang secara mandiri mampu mengendalikan pembangunan

pariwisata, sekaligus menarik minat investor untuk mengembangkan produk

pariwisata yang ramah lingkungan.

7. Mengembangkan struktur pemerintah dan sistem pembangunan sumber

daya manusia yang kompeten dan berbudaya dalam mendorong industri

pariwisata untuk mengembangkan pariwisata kreatif dan berwawasan

lingkungan.

Dari data yang penulis peroleh dari Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan

Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat bahwa tujuan dari pengembangan dan

pengelolaan pariwisatanya juga memperhatikan, menjaga kelestarian lingkungan
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juga keseimbangan ekosistem alam, semua usaha yang dilakukan oleh pemerintah

semata-mata demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lampung Barat seperti

yang disebutkan dalam tujuan dari RIPPDA Kabupaten Lampung Barat.

Berdasarkan hal tersebut, pariwisata adalah salah satu sektor yang

memberikan kontribusi bagi devisa negara melalui retribusi jasa usaha.

Keragaman pariwisata pada Indonesia adalah salah satu faktor pendukung dalam

penambahan devisa negara Indonesia. Melihat beragamnya pariwisata yang

dimiliki oleh Indonesia maka sangatlah baik apabila pemerintah mengembangkan

dan mengelolanya dengan baik dan berkelanjutan guna memberikan kontribusinya

terhadap pendapatan negara juga terhadap kesejahteraan masyarakat.

Sebagaimana telah diketahui sumber pendapatan negara dalam Islam

diantaranya dari ghanimah, fay’i zakat, sedekah, jizyah, kharaj, ‘ushr cukai,

waqaf, pajak (dharibah), uang tebusan, pinjaman dari kaum muslim atau non

muslim,khumz, amwal fadla, nawaib dan bentuk lain sedekah seperti qurban dan

kaffarat. Sedangkan pendapatan negara dari sektor pariwisata ia termasuk

kedalam golongan kharaj yaitu pedapatan atas tanah atau hasil tanah dimana para

pengelo tanah harus membayar sewa pada negara.Ada beberapa jenis kepemilikan

dalam Islam yaitu:

1. Kepemilikan umum. Yang terdiri dari:

a. Waqaf

b. Proteksi pemerintah

c. Kebutuhan pokok

d. Barang-barang tambang
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e. Pantai, Lautan, Padang Pasir, Gunung, dan tanah mati

f. Ash-Shawafi

g. Istana dan bangunan

2. Kepemilikan khusus

a. Kepemilikan pribadi

b. Kepemilikan perserikatan

c. Kepemilikan kelompok

Kawasan wisata pada kabupaten Lampung Barat termasuk kedalam

kepemilikan umum, karena setiap padang pasir, bukit, gunung dan tanah mati

yang tidak terurus dan belum pernah ditanami atau yang pernah ditanami

(dikelola) kemudian terbengkalai karena tidak dikelola, maka tanah tersebut

menjadi milik negara dan khalifah mengaturnya untuk kemaslahatan rakyat.

dalam hal ini karena kawasan wisata kabupaten Lampung Barat sampai dengan

saat ini belum dikelola pihak lain seperti pihak swasta maka dari itu pemerintah

yang mengambil alih atas kepemilikan kawasan wisata Kabupaten Lampung Barat

tersebut dan khalifah (pemerintah) yang mengaturnya untuk kemaslahatan rakyat.

Dengan segala usaha yang telah dilakukan dengan baik tentu juga akan

memberikan hasil yang baik bagi pendapatan pemerintah Kabupaten Lampung

Barat sendiri hal ini terlihat dengan adanya kontribusi dari sektor pariwisata

terhadap PAD Kabupaten Lampung Barat meskipun Pendapatan Asli Daerah dari

sektor pariwisata hasilnya masih sangat kecil maka dapat disimpulkan bahwa

pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam usahanya mengelola pariwisata

sudah cukup baik namun perlu usaha yang lebih maksimal.


